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2  Voorwoord:  
 

 
2012 is een bewogen jaar geweest met veel thema’s die de revue zijn gepasseerd. Zo is het 
landelijke bestuur van Sportvisserij Nederland hervormd en heeft de voorzitter van de 
federatie een plekje gekregen in dit bestuur. Na een verkennende fase heeft dit bestuur in 
2012 laten zien dat ze in staat zijn de hengelsport op een hoger plan te brengen. Zo zijn er 
enkele bijzondere successen geboekt in 2012. Na een Koninklijke erkenning in 2011 volgt in 
2012 opnieuw een mijlpaal, namelijk aansluiting bij het NOC-NSF. Deze aansluiting heeft 
veel voordelen voor de hengelsport. Wij kunnen enorm veel leren van andere organisaties 
als het gaat om organiseren van activiteiten, omgaan met vrijwilligerskaders, wet- en 
regelgeving betreffende verenigingen etc. Buiten de praktische voordelen is de sportvisserij 
indirect ook erkend als een echte sport en komen veel verenigingen nu ook in aanmerking 
voor subsidies. 
 
Naast grote successen wordt er achter de schermen ook veel werk verzet. Met het uitkomen 
van dit jaarverslag is de nieuwe “Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren” alweer 
even in omloop. Voor veel mensen is het erg vanzelfsprekend dat dit boekje om de drie jaar 
vernieuwd wordt en op de deurmat valt. Wat vaak niet gezien wordt is de inspanning die 
achter de schermen moet worden gedaan om dit boekje elke drie jaar weer te verbeteren en 
het aantal wateren uit te breiden. De nieuwe uitgave mag best uniek genoemd worden, zo is 
er een compleet nieuwe opmaak ingevoerd en zijn er 2 nieuwe toestemmingen in verwerkt. 
Met de nieuwe toestemmingen wordt gedoeld op de nachtvistoestemming en derde 
hengeltoestemming. 
 
Op digitaal gebied ontwikkelt de sportvisserij zich enorm. De huidige tijd ontwikkeld zich snel 
en mensen hebben een verwachtingspatroon als het gaat om het digitale 
voorzieningenniveau. Het digitale werken kost energie maar levert ook veel op wat betreft 
efficiëntie. Zo is de nieuwe wedstrijdmodule waarop verenigingen online hun wedstrijden 
kunnen registreren een erg handige tool gebleken. Maar ook de visplanner is helemaal op de 
schop gegaan en aangepast aan de nieuwe “Gezamenlijke lijst van Nederlandse 
Viswateren”. Voor de sportvisser is dit een prachtige website om te navigeren naar alle met 
de VISpas bevisbare visstekken. 
 
Intern is de federatie druk geweest met een nieuw kantoorpand en beleid te ontwikkelen voor 
de langere termijn. De komende jaren zal de federatie zich nog verder inspannen om zich 
verder te professionaliseren. In 2013 zal de federatie hier verder gestalte aan geven.
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3 De Federatie en overleg in 2012 
 
3.1 De Federatie en Algemene Leden Vergaderingen 
 
In 2012 was er één Algemene Leden Vergadering van Federatie Midden 
Nederland. Anders dan voorgaande jaren is er in 2012 in het voorjaar 
vergaderd en niet in het najaar. Er is voor deze nieuwe situatie gekozen 
omdat deze planning beter aansluit op de ALV van Sportvisserij 
Nederland. 
 
De ALV werd gehouden op 23 mei 2012 en had de volgende onderwerpen: 
- Jaarverslag 
- Vaststellen handhavingsbeleid 
- Financiën 
- Huisvesting 
- Beleidsmemo’s 
- Financieel meerjaren perspectief  
- Jeugd 
- Commissies 
 
In 2012 is één vereniging opgeheven namelijk HSV Zelden Rust uit Driel. De leden en de 
visrechten van de vereniging zijn overgedragen aan HSV De Rietvoorn uit Elst. 
 
                 

3.2 Bestuur en bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur van Federatie Midden Nederland bestaat in 2012 uit 7 personen namelijk; Ger 
van Hout, Henk Weerdesteijn, Erik Derksen, Hans Keijman, Arjan Thielking, Sjaak Koppers, 
Pieter Bas van Duuren. Voor de portefeuille VBC’s is een aspirant bestuurder gevonden 
namelijk Bennie van Til. Hij heeft vanaf september meegedraaid in het bestuur van de 
federatie. Bennie zal op de ALV van 2013 voorgesteld worden als kandidaat bestuurslid. 
 
In 2012 kwam het bestuur 11 maal voor reguliere vergaderingen bijeen. Daarnaast zijn er in 
het najaar verenigingsbijeenkomsten gehouden in Tiel, Gaanderen en Westervoort en is er 
een nieuwjaarsreceptie gehouden in Westervoort. 
 
Belangrijke onderwerpen in 2012 waren en toekomstige vormgeving en huisvesting van 
Federatie Midden Nederland, ontwikkelen van beleid, Visplannen en VBC’s, handhaving, 
automatisering en personeelsbeleid.          

      

3.3 Dagelijks Management 
 
Vanuit het bestuur vormden Sjaak Koppers en Arjan Thielking als dagelijks management het 
eerste aanspreekpunt voor het kantoor. Er is maandelijks overleg op kantoor en regelmatig 
per telefoon en e-mail. Het DB komt maandelijks voor de bestuursvergadering bij elkaar.  
 
3.4 Commissies 
 
Federatie Midden Nederland kende in 2012 een tweetal commissies.  
- Een commissie voor de wedstrijden 
- Een geschillencommissie 
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3.5 Secretariaat 
 
De federatie heeft haar secretariaat op het kantoor in Arnhem, hiervoor is een postbus 
beschikbaar. Het postadres van de federatie is postbus 4150, 6803 ED Arnhem of per email 
naar info@hfmiddennederland.nl. 
 
3.6 Personeel  
 
Federatie Midden Nederland heeft twee professionele krachten Frank Bosman (senior 
beleidsmedewerker) en Ans van Heumen (secretaresse).  
 
Senior Beleidsmedewerker 
Frank Bosman is voor onbepaalde tijd fulltime in dienst, ongeveer voor 40 uur per week. 
Frank houdt zich bezig met het adviseren, ondersteunen van het bestuur, VBC’s en 
ondersteunen van aangesloten verenigingen. Daarnaast houdt hij zich bezig met de 
belangenbehartiging van de sportvisserij in het hele federatiegebied. 
 
Secretaresse 
Ans van Heumen is in dienst van de Hengelsport Federatie als secretaresse. Ans doet de 
verslaglegging van vergaderingen en ondersteund het bestuur en Frank bij de 
werkzaamheden. Naast deze werkzaamheden is Ans belast met het jeugdwerk en 
organiseren van vislessen bij basisscholen. Ans werkt 28 uur in de week voor de federatie en 
is maandag, dinsdag en woensdag aanwezig op het kantoor van de federatie. In het visles 
seizoen worden de dagen wel eens verwisseld. 
 
3.7  Voorlichting en promotie 
 
In 2012 zijn er een aantal promotieacties uitgevoerd. In de Gelderlander zijn verschillende 
publicaties geplaatst o.a. over visserijkundig onderzoek en de populariteit van het vissen. 
Daarnaast zijn er tv opnames geweest van lokale zenders over uitgevoerd visserijkundig 
onderzoek in de Groenlose Slinge, onderzoek in de Groenlose Gracht en vissterfte in de 
Nevelhorst. 
 
De federatie heeft een aantal nieuwsbrieven verzonden met actuele nieuwsberichten en is 
de federatie actief via www.twitter.com/HFMiddenNL  
                 

 
Onderzoek Groenlose Slinge 
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3.8 Inzet van de beroepskrachten algemeen 
 
De senior beleidsmedewerker houdt zich breed bezig met de sportvisserij en de bevordering 
daarvan in het werkgebied van de Federatie. De werkzaamheden bestaan uit adviseren, 
schrijven van beleid, ondersteunen, coördineren, aansturen, organiseren, contactpersoon 
zijn, beïnvloeden en bijhouden wat er van belang is voor de sportvisserij. Sommige zaken 
blijven verborgen voor de meeste hengelsportverenigingen en bij andere komen ze wel in 
aanraking met het werk van de beroepskrachten. Zaken die vaak verborgen blijven zijn 
belangenbehartiging bij en overleg met provincies, waterschappen, recreatieschappen, 
natuurorganisaties en andere organisaties. Dit gebeurt door o.a. persoonlijke gesprekken, 
het beoordelen van plannen en het sturen van inspraakreacties, deelname aan conferenties, 
symposia, klankbordgroepen, workshops etc. De senior beleidsmedewerker adviseert en 
ondersteunt daarnaast het bestuur van de hengelsportfederatie, aangesloten 
hengelsportverenigingen en een aantal VBC’s. 
 
De secretaresse houdt zich naast ondersteunen van het kantoor en bestuur ook bezig met 
jeugdwerk. Via Ans is het mogelijk om jeugdcursussen of vislessen te organiseren. Indien 
een vereniging iets voor de jeugd wil organiseren kunnen zij Ans vragen voor ondersteuning.  
 

 
Voor sommige problemen zoals deze Kesslers grondel is er helaas nog geen oplossing… 

     
Procedure: hoe schakelt u als hengelsportvereniging de beroepskrachten in? 
Het werkgebied van de federatie is groot, globaal wordt het gebied begrensd door de 
plaatsen Nijmegen, Winterswijk, Arnhem en Gorinchem. Het gebied ligt in 3 provincies, in de 
beheersgebieden van 2 waterschappen en er zijn 100 hengelsportverenigingen aangesloten 
bij de federatie met gezamenlijk ongeveer 43.000 leden.  
Duidelijk mag zijn dat niet iedere hengelsportvereniging ieder jaar kan rekenen op een 
individueel contact en individuele ondersteuning. De mogelijkheid te beschikken over een 
beroepskracht moet voor een gedeelte dan ook gezien worden als een soort verzekering; als 
het nodig is bestaat de mogelijkheid om over een beroepskracht te beschikken.  
 
De beroepskrachten worden aangestuurd door het bestuur van de federatie. De aansturing 
gebeurd op basis van vastgesteld beleid. Het aanvragen van ondersteuning bij grotere 
projecten gaat in overleg met het federatiebestuur. Vragen kunnen worden gesteld, het liefst 
schriftelijk of per e-mail. In overleg met het kantoor van de federatie kunnen mogelijk al een 
groot deel van de vragen worden beantwoord. Als dat niet lukt wordt bekeken of de 
gevraagde ondersteuning past binnen de prioriteiten die de federatie op dat moment heeft. 
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4  Werkgebied van Federatie Midden Nederland 
 
Het werkgebied van de federatie ligt voor het grootste gedeelte in provincie Gelderland. Het 
is een langgerekt gebied met vele soorten water.   
 
Extern gezien zijn de belangrijkste 
aanspreekpunten de 
waterbeheerders. Afhankelijk van de 
activiteiten/projecten van zowel de 
waterbeheerders als de 
visrechthebbenden zijn er meer of 
minder intensieve contacten tussen 
de federatie en de waterbeheerder. 
 
Voor de rijkswateren is dit 
Rijkswaterstaat: dienst Oost-
Nederland voor de Waal, de Neder-
Rijn en de IJssel, dienst Limburg 
voor de Maas en het Maas-
Waalkanaal, dienst Utrecht voor het 
Amsterdam-Rijnkanaal. 
 
Waterschappen 
Buiten de rijkswateren zijn waterschappen de belangrijkste partner, zowel vanuit het oogpunt 
van de verhuur van visrechten als ook het water- en daarmee het visstandbeheer. De 
volgende waterschappen zijn relevant in het federatiegebied:  
 
1. Waterschap Rivierenland met als werkgebied het Gelderse deel van Rivierenland, aan de 

zuidzijde begrensd door de Maas en aan de oost- en noordzijde door het Pannerdensch 
Kanaal, de Neder-Rijn of Lek, het Pannerdensch Kanaal en de IJssel en westelijk door 
de Alblasserwaard. www.waterschaprivierenland.nl. 

 
2.   Waterschap Rijn en IJssel bestrijkt oostelijk Gelderland tot aan de IJssel en iets daar 

overheen: www.wrij.nl. 
 
Het beleid van de waterschappen is dat de contacten met de waterschappen via de federatie 
lopen.  
 
Recreatieschappen 
Naast de waterbeheerders is er ook regelmatig contact met de verschillende 
recreatieschappen. Binnen het federatiegebied hebben we te maken met drie 
recreatieschappen: 

1. RGV Holding b.v. (www.rgv.nl) 
2. Uiterwaarde b.v. (www.uiterwaarde.nl) 
3. Recreatieschap Achterhoek & Liemers (www.recreatieschap.nl) 
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5 Activiteiten en projecten in 2012 
 
De senior beleidsmedewerker van de Federatie heeft in 2012 een groot deel van zijn tijd 
besteed aan de ontwikkeling en verbetering van de nieuwe Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren. Dit project heeft vooral in het eerste deel van 2012 enorm veel 
inspanning gekost. Er is geprobeerd extra wateren beschikbaar te krijgen, regels te 
vereenvoudigen en zaken overzichtelijker te maken. Daarnaast is er ook gewerkt aan een zo 
breed mogelijke dekking van de nieuwe documenten voor de Nachtvistoestemming en 3e 
hengeltoestemming. Na de zomervakantie is er veel inspanning gepleegd op de aanpassing 
van de Visplannen op de rijkswateren. Het gehele jaar is er ruimte vrij gemaakt om beleid te 
ontwikkelen voor de federatie. Helaas is er aan het einde van het jaar door een grote server 
crash veel informatie die digitaal was opgeslagen verloren gegaan. Het kantoor heeft 
hierdoor tijdelijk nauwelijks kunnen functioneren en is er veel tijd nodig geweest om de boel 
weer draaiende te krijgen. Als gevolg van de crash is er veel informatie verloren gegaan, dit 
maakt dat voorlopig niet alle werkzaamheden even snel voortgezet kunnen worden. 
 
 

 
Eiland van Maurik is van federatieve lijst naar de landelijke lijst verhuisd. 
 
 
5.1 Visstandbeheercommissies (VBC’s) 
 
5.1.1 VBC’s algemeen 
 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft eind 2009 in een beleidsbrief 
aan alle visrechthebbenden op de rijkswateren aangekondigd dat er op alle rijkswateren op 
1-1-2011 goedgekeurd visplan moet zijn. In de brief zijn tevens voorwaarden gesteld aan de 
uitgifte van visrechten m.b.t. deelname aan een VBC en het hebben van een visplan.  
Aan de waterschappen is gevraagd deze beleidslijn ook te volgen.  
 
Eind 2011 zijn de visplannen voor de rijkswateren op tijd ingeleverd bij het ministerie. RWS 
heeft de visplannen beoordeeld en het ministerie voorzien van een advies over de 
beoordeling van de visplannen. In 2011 is er nog geen uiteindelijk oordeel gekomen over de 
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eerste versie visplannen. De staatssecretaris heeft in 2011 wel schriftelijke laten weten dat 
de visplannen alleen beoordeeld moeten worden op de KRW-doelstellingen en dat 
voorkomen moet worden dat er teveel administratieve last ontstaat. 
 
In 2012 hebben de VBC’s op de rijkswateren de visplannen aangepast op verzoek van RWS 
en het ministerie van Economische Zaken. Voor de sportvisserij ging het slechts om kleine 
aanpassingen zoals het doorgeven van actuele gegevens over visuitzet en zijn schattingen 
gemaakt over het gebruik en onttrekking van vis. De eerste beoordeling van RWS was voor 
de sportvisserij niet schokkend, op enkele kleine puntjes na voldoen de visplannen voor de 
sportvisserij en zien we de beoordeling van het Ministerie van EZ met vertrouwen tegemoet. 
 
 
5.1.2 VBC Neder-Rijn plus  
 
De begrenzing van de VBC omvat het Pannerdensch Kanaal vanaf de Waal, de volledige 
Neder-Rijn en de Lek tot aan Hagestein, verder toegevoegd is het eerste deel van de IJssel 
tot aan de Gelderse Toren nabij Dieren.  
 
In 2012 heeft de VBC twee keer vergaderd.  
 
De VBC Neder-Rijn plus heeft in 2012 gesproken over de toekomst van de VBC en 
benodigde acties voor het visplan. Het visplan is aangepast op de onderdelen die verplicht 
waren en eind 2012 ter toetsing aangeboden aan RWS en vervolgens na verwerking van de 
opmerkingen van RWS aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken. 
 
Voor de verenigingen heeft Sportvisserij Nederland samen met de Federatie in het najaar 
een informatie avond georganiseerd om de verenigingen bij te praten. 
 
In 2012 heeft Bennie van Til de rol van Sjaak Koppers in het bestuur van de VBC 
overgenomen. Daarnaast zitten Frank Bosman en Roland van Aalderen (Sportvisserij 
Nederland) in de VBC als adviseur. 
            

 
Alle vis die wordt uitgezet moet in het visplan worden opgenomen. Deze spiegelkarper is afkomstig van het SKP 
Neder-Rijn stuwvak 1. 
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5.1.3 VBC Waal plus 
 
De VBC Waal omvat de Bovenrijn (waar de Rijn bij Lobith 
Nederland binnenkomt), het Bijlandsch kanaal en de Waal tot 
ongeveer aan Gorinchem en het Maas-Waalkanaal bij 
Nijmegen. Omdat het werkgebied meer is dan de Waal is de 
“plus” in de naam opgenomen. Gekozen is voor een 
visserijkundige eenheid die in eerste instantie alleen de hoofdstroom omvat, wateren in de 
uiterwaarden vallen wel in het aandachtsgebied.  
 
De VBC Waal heeft in 2012 vier keer vergaderd. Daarnaast is er een informatieavond 
georganiseerd voor hengelsportverenigingen over het visplan en is verteld over de 
langsdammen en kribverlaging. 
 
Het visplan voor de VBC Waal is aangepast en aangeboden aan RWS en vervolgens aan 
het Ministerie van Economische Zaken. Voor de sportvisserij zijn gegevens over visuitzet, 
schattingen m.b.t. gebruik en onttrekking van vis aangevuld. 
 
Eind 2012 heeft Bennie van Til de rol van Ger van Hout in het bestuur van de VBC 
overgenomen. Daarnaast zitten Frank Bosman en Roland van Aalderen (Sportvisserij 
Nederland) in de VBC als adviseur. 
 
  

 
Langsdammen en kribverlaging hebben grote impact op de sportvisserijmogelijkheden in het 
gebied van de VBC Waal plus.
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5.2 Waterschappen 
 
5.2.1 Waterschap Rivierenland 
 
In 2011 is het waterschap gestart met de uitvoering van haar 
beleidsplan. De visrechten van dit waterschap zijn in 2011 
herverkaveld. Het waterschap verhuurt alleen nog maar 
visrechten aan federaties of samenwerkingsverbanden van verenigingen. Dit zijn 
Hengelsport Federatie Midden Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Stichting 
Combivis, Linge & Merwedegroep, Stichting Alblasserwaard west, Beheerseenheid 
Bommelerwaard, Stichting Hengelsportcombinatie De Betuwe en Federatie Alm & 
Biesbosch.  
 
Aan het werkgebied van VBC Rivierenland is ook het Merwedekanaal toegevoegd. Het 
Merwedekanaal wordt straks ook opgenomen in het visplan van de VBC Rivierenland. 
 
De VBC heeft in 2012 overleg gevoerd over de oprichting van de VBC en de inhoud van het 
convenant. Daarnaast zijn er discussies gevoerd over het toetsingskader voor het visplan. 
Vanuit de hengelsport ontstonden er zware problemen met het eerste toetsingskader 
waardoor de oprichting van de VBC in plaats van het voorjaar 2012 opgeschoven is naar 
december 2012. Op 13 december 2012 is uiteindelijk het convenant voor de oprichting van 
de VBC Rivierenland ondertekend en de VBC officieel opgericht. 
 
In 2013 moet de VBC aan de slag om een eerste versie van het visplan te realiseren. Voor 
2014 moet er een eerste concept aangeboden worden aan het waterschap. 
 

 
Het convenant van VBC Rivierenland werd vakkundig binnen gehengeld.
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5.2.2 Waterschap Rijn en IJssel        
 
In 2011 is een nieuwe VBC’s voor het hele waterschapsgebied 
opgericht. Het Platformoverleg is omgevormd in een VBC en 
de voormalige VBC Oost-Gelderse wateren is omgevormd tot 
werkgroep van de VBC. De werkgroep gaat zich bezig houden met de uitvoering van het 
visplan. 
 
In 2012 heeft een ambtelijke werkgroep zich bezig gehouden met het opstellen van het 
visplan. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de Federatie Midden Nederland, Oost 
Nederland, Sportvisserij Nederland en het waterschap. Er is een eerste concept visplan 
opgesteld waarin is omschreven wat de sportvisserij doet in het gebied en welke wensen de 
sportvisserij heeft. Begin van 2012 is de eerste versie van het visplan ter toetsing 
aangeboden aan het waterschap. 
 
Helaas is de toetsing van het visplan niet bij het bestuur terecht gekomen. Ambtelijk waren er 
veel vragen bij het waterschap, in het bijzonder de onduidelijkheid waarvoor zij zouden 
tekenen was de bottleneck. Het waterschap heeft het visplan gespiegeld aan haar hele 
bedrijfsvoering waardoor het plan meer status heeft meegekregen dan in werkelijkheid het 
geval was. Later is de ambtenaar die het project trok ziek geworden en kwam alles stil te 
liggen. In 2013 gaat de werkgroep verder om de problemen en onduidelijkheden weg te 
werken en het visplan alsnog getoetst te krijgen.  

 
In 2012 is zijn er geen activiteiten uit het visplan opgepakt, de activiteiten in deze VBC lagen 
het afgelopen jaar op een heel laag pitje omdat het visplan niet is getoetst. 
 
 
5.3 Overige projecten 
 
5.3.1 Visplanner  
 
De visplanner is een project dat gecoördineerd wordt 
door Sportvisserij Nederland en is een soort 
routeplanner voor de sportvisser op internet (www.visplanner.nl). Het geeft informatie over 
o.a. stekken, vergunningen en te vangen vissoorten. De visplanner is in 2012 aangepast en 
werkt tegenwoordig met google maps kaarten. Dit maakt het zoeken van stekken een stuk 
eenvoudiger. Daarnaast is het nu mogelijk om met vispasnummer te zien waar gevist mag 
worden, het onderscheid in federatief water en landelijk opengestelde wateren is daarmee 
ook verdwenen. In het najaar van 2012 zijn de wijzigingen die in de nieuwe lijst van 
viswateren zijn opgenomen doorgevoerd op de visplanner.  
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5.3.2 Natura2000 

 
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke 
natuur, die van grote biologische, esthetische en 
economische waarde is. Om deze natuur te behouden 
heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor 
Natura2000. Dit is een samenhangend netwerk van 
beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in 
totaal om 162 gebieden. 
De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in 
Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden 
aangewezen.  
 
Voor de Federatie Midden Nederland zijn de onderstaande gebieden het belangrijkst: 

• IJssel 

• Waal 

• Neder-Rijn 

• Gelderse Poort 
 
Beheerplannen 
Voor alle gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. Deze beheerplannen maken 
duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en rond die gebieden. In de 
beheerplannen staat hoe de doelen worden gehaald. De beheerplannen zijn voor de 
hengelsport van belang, als bestaande gebruikersgroep. Het is namelijk zo dat iedere 
activiteit die wordt ontplooid in een Natura2000 gebied getoetst moet worden aan de 
Natuurbeschermingswet (NB-wet). De activiteit mag zoals het is omschreven geen 
significante schade aanrichten aan de doelen van het Natura2000 gebied.  
 
De federatie is vertegenwoordigd in de klankbordgroep Rijntakken voor Natura2000, onder 
de rijntakken vallen de IJssel, Waal, Neder-Rijn en Gelderse Poort. Om een blok te vormen 
in de processen is samenwerking gezocht met andere recreatiepartijen zoals Recron, Hiswa, 
ANWB, Watersportverbond etc. Deze groepen opereren samen met de hengelsport in de 
landelijke regiegroep Recreatie en Toerisme.  
 
In 2012 heeft de klankbordgroep 3 keer vergaderd. In het voorjaar was er een bijpraatsessie 
over de stand van zaken o.a. voor de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). In het najaar 
is het eindconcept beheerplan ter vaststelling aangeboden aan de klankbordgroep. De 
federatie heeft daarop schriftelijk een reactie gegeven op het plan. In het huidige beheerplan 
is omschreven dat elke visuitzetting in het gebied een vergunningtoets voor de NB-wet moet 
worden doorlopen. Wij zijn van mening dat visuitzet die is opgenomen in een visplan deze 
toets niet hoeft te doorlopen omdat deze al getoetst wordt door Rijkswaterstaat en het 
Ministerie van Economische Zaken. Dit advies is ook opgenomen in een rapport van Alterra 
“Recreatie en Natuur” dat in 2012 is verschenen. In de reactie is verwezen naar dit rapport 
en de onderbouwing van de onderzoekers om geen extra vergunningtoets toe te passen. In 
2012 is hier geen reactie meer op gekomen, begin 2013 hopen we hier uitsluitsel over te 
krijgen. 
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5.3.3 Sportvisserijnota Federatie Midden Nederland 
 
In 2012 is gewerkt aan een aantal doelstellingen uit de sportvisserijnota. Zo zijn er opnieuw 
flinke stappen gemaakt voor de oprichting van VBC’s en het opstellen van visplannen, is er 
opnieuw meer water beschikbaar gekomen en zijn de jeugdactiviteiten zoals vislessen verder 
vorm gegeven. Het afgelopen jaar heeft de federatie veel tijd besteedt aan de nieuwe lijst 
van viswateren. Het streven om meer wateren beschikbaar te krijgen en een eenduidige 
regelgeving heeft goed uitgepakt. Slechts enkele verenigingen hebben nog besloten om hun 
wateren niet landelijk open te stellen in de VISpas.  
 
5.3.4 Vissen dichtbij huis! 
 
Sportvisserij Nederland heeft als proef een programma opgesteld genaamd Vissen Dichtbij 
Huis. De filosofie achter dit project is dat er dichtbij huis veel geschikte viswateren zijn die 
vooral voor jeugd erg interessant zijn. Bij het programma hoort een totaal aanpak van het 
werven van visrechten, vislessen, visstandbeheer etc. Dit project is in 2012 samen met WHV 
De Karper uit Winterswijk opgepakt. Deze vereniging had een verzoek m.b.t. het werven van 
visrechten en had recent een vismeester opgeleid, daardoor was het eenvoudig om dit 
project op te pakken. 
 
In 2012 is de cursus vissen voor kids gegeven door de vereniging, zijn vislessen gegeven en 
heeft de vereniging verschillende wedstrijden en thema bijeenkomsten georganiseerd. Het 
totale pakket van activiteiten heeft ertoe geleid dat er aan het einde van het jaar een grote 
groep actieve jeugdvissers is ontstaan. Gezien de opkomst en het enthousiasme bij de jeugd 
en de jeugdbegeleiders wordt het project in 2013 voortgezet. 
 

 
De klas na afloop van een visles in het kader van Vissen Dichtbij Huis.
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5.3.5 Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 
 
In 2012 is er hard gewerkt aan de nieuwe Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren. 
Het streven van de federatie is om zoveel mogelijk water beschikbaar te stellen voor onze 
leden. Het afgelopen jaar is hier enorm veel tijd en energie in gestoken om daadwerkelijk 
een slag te maken in de nieuwe lijst. Alle verenigingen met viswater zijn benaderd en zijn 
gevraagd of zij hun water (als dit nog niet op de landelijke lijst stond) willen openstellen op de 
landelijke lijst van viswateren. Ook is gevraagd om voorwaarden te harmoniseren met de 
landelijke regelgeving en wateren beschikbaar te stellen voor de landelijke 
nachtvistoestemming. Al met al waren dit eigenlijk teveel vragen die ineens op de 
verenigingen werden afgevuurd. De mogelijkheid om dit te doen is er maar eens in de 3 jaar 
vandaar dat het toch even zo moest gebeuren. Gelukkig zijn er veel verenigingen geweest 
die positief hebben gereageerd op onze vragen en is het werkelijk gelukt om meer wateren 
beschikbaar te krijgen op de nieuwe “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren”. 
 
Parallel aan de acties die zijn uitgezet naar de verenigingen is geprobeerd om het gebruik 
van kampeermiddelen opnieuw bij gemeenten onder de aandacht te brengen. Alle 
gemeenten in het federatiegebied zijn opnieuw aangeschreven, aan hen is gevraagd om het 
gebruik van kampeermiddelen tijdens het (nacht)vissen te legaliseren via de APV of een 
ontheffing af te geven. Helaas heeft deze actie opnieuw niet veel opgeleverd aangezien 
gemeenten veel beren op de weg zien en ook veel gemeenten helemaal geen respons 
geven. In de nieuwe lijst van viswateren staat in 2013 bij de wateren waarvan 100% zeker is 
dat het gebruik van kampeermiddelen is toegestaan een icoontje van een tentje afgebeeld. 
Hopelijk draagt de landelijke regeling er aan bij dat gemeenten die nog niets hebben 
georganiseerd eindelijk eens iets gaan regelen m.b.t. het gebruik van kampeermiddelen. 
 
Een ander nieuw fenomeen is de landelijke 3e hengeltoestemming. De federatie heeft 
besloten om voor al haar wateren het gebruik van de 3e hengel toe te staan. Aan de 
verenigingen is gevraagd of zij hier ook aan mee willen doen. In de nieuwe lijst van 
viswateren is bij de wateren vermeld d.m.v. een icoontje of het gebruik van een 3e hengel is 
toegestaan of niet. 
 

 
De Berkel is vanaf 2013 ook opgenomen in de Landelijke lijst.
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5.3.6 Handhaving 
 
In 2012 zijn verspreid over het federatiegebied verschillende controles uitgevoerd. Zo zijn er 
5 gebiedsbrede controles geweest waarbij is samengewerkt met de politie. Tijdens deze 
controles zijn in totaal door 119 handhavers 1175 vissers gecontroleerd. Er zijn 36 
waarschuwingen en 126 proces verbalen opgemaakt.  
 
In totaal zijn er naast de federatiebrede controles het afgelopen jaar 2087 vissers door de 
boa’s gecontroleerd, 180 waarschuwingen gegeven en 53 proces verbalen opgemaakt. 
 
In 2012 is gewerkt met in totaal 4 eigen boa’s die tevens de coördinatie van de handhaving 
over een eigen gebied hebben gekregen. Zij moeten de handhaving organiseren in het 
aangewezen gebied van zowel henzelf als met derden en verenigingscontroleurs. Naast 
deze 4 boa’s waren er 5 boa’s actief die zijn ingehuurd via derden. 
 
Het afgelopen jaar is er een handhavingsbeleidsplan vastgesteld door de federatie. Heel veel 
keuzes binnen de federatie werden adhoc gemaakt. Dit leidde tot telkens terugkomende 
vragen binnen de bestuursvergaderingen en onduidelijkheid voor de boa’s. Met het 
beleidsplan heeft de federatie in 2012 een start gemaakt. 
 
Het afgelopen jaar werd vooral gekenmerkt door vele tegenslagen in het boakorps. Veel 
boa’s die werden ingehuurd van WBE’s zijn in 2012 gestopt. De vele verplichtingen en de 
hoge kosten die het boaschap met zich mee brengt maakt dat het hebben van boa(s) voor 
veel werkgevers te duur wordt en ermee stoppen. 
 
Binnen het eigen korps van de federatie was er ook tegenslag, zo zijn er twee boa’s gestopt 
vanwege een vervelende privésituatie. Uiteindelijk is daardoor het eigen boakorps geslonken 
van 5 naar 3 boa’s. In 2013 wordt geprobeerd deze vacatures weer gevuld te krijgen. 
 

 
In 2012 is er met behulp van de brandweer nog een staand want van visstropers opgeruimd in de Berkel.
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5.3.7 Jeugdwerk 
 
De federatie heeft in 2012 in 15 klassen visles gegeven aan ca. 450 kinderen uit de groepen 
zeven en acht. De vislessen bestaan uit ruim één uur theorieles waarin visherkenning, het 
leven en de leefomgeving van de vis aanbod komen. Ook wordt de kinderen geleerd hoe een 
vistuigje te maken. De lesstof wordt via een PowerPoint presentatie aangeboden en daarbij 
zijn er ook lesboekjes waarin gewerkt kan worden.  
Na de middagpauze wordt er met alle kinderen gevist, meestal in een plaatselijke visvijver. 
Vooraf wordt beoordeeld of het water geschikt is voor de jeugd.  
 
De vislessen kunnen alleen gegeven worden in samenwerking met de plaatselijke 
hengelsportvereniging. Zonder vrijwilligers van de vereniging is het geven van een visles 
onmogelijk. Voor de begeleiding aan de waterkant zijn behoorlijk wat handen nodig om alles 
vlekkeloos te laten verlopen. Het regelen van vrijwilligers is een taak van de vereniging. Als 
er eenmaal een visles is gegeven is het aan de vereniging om het vervolg op te pakken en 
evt. vismeesters en jeugdbegeleiders op te leiden. Zij kunnen later zelf vislessen organiseren 
en de jeugd enthousiast maken. 
 
Na afloop van een lesdag krijgen de kinderen een promotiepakket mee met daarin onder 
andere een hakensteker en een boekje over “Hoe te gaan Vissen”. 
De vereniging kan hier een verenigingsfolder aan toevoegen en eventueel een 
inschrijfformulier voor nieuwe leden.  
 
Het streven is dat verenigingen na een visles op de basisschool activiteiten organiseert voor 
de jeugd. Aan kinderen die enthousiast zijn geworden zou de cursus vissen voor kids 
gegeven kunnen worden. Op die manier kunnen de kinderen die enthousiast zijn gemaakt 
echt goed leren vissen en misschien worden ze in de toekomst wel lid. De aanpak visles plus 
cursus vissen voor kids heeft zich inmiddels op veel plekken bewezen. 
 
Om de hoeveelheid vislessen op scholen uit te breiden zijn er meer vismeesters nodig. De 
vraag naar vislessen overstijgt de capaciteit van de federatie waardoor sommige aanvragen 
afgewezen moeten worden. De federatie wil zelf niet alle vislessen geven maar verenigingen 
stimuleren om zelf vismeesters op te leiden en zelf vislessen te organiseren.  
 
Als een vereniging vrijwilligers heeft die zich willen inzetten voor de jeugd kunnen ze voor 
informatie bij de federatie terecht. Aanmeldingen voor de vislessen komen binnen bij 
federatie of via de site van Sportvisserij Nederland. De vislessen worden gegeven door Ans 
van Heumen die de opleiding tot vismeester heeft gevolgd bij Sportvisserij Nederland. Alle 
benodigde spullen zoals de presentatie, werkboekjes, hengels en tuigjes werden door de 
federatie verzorgd. Van de vereniging wordt verwacht dat zij een viswater beschikbaar 
stellen en dat er vrijwilligers zijn om er met zijn allen een leuke en leerzame dag van te 
maken. Er zijn voor de vereniging geen kosten aan verbonden, alleen voer en maden 
moeten worden verzorgd door de vereniging. 
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5.3.8 Wedstrijden 
 
In 2013 heeft de federatie weer selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap 
gevist in verschillende categorieën. Zo is er een selectie feeder, individueel, korpsen en 
jeugd georganiseerd. Omdat het gebied van de federatie erg langgerekt is zijn de 
selectiewedstrijden opgesplitst in twee regio’s. Zo vissen de vissers uit de voormalige 
federatie De Betuwe in één regio en vissen de vissers uit de voormalige federatie 
Veluwezoom en Oude IJssel samen. Alleen de selectiewedstrijd voor de feeder is centraal 
georganiseerd. 
 
In totaal deden er in aan de selectiewedstrijden voor de senioren 140, selectiewedstrijd 
feeder 72 en aan de selectiewedstrijden voor de jeugd 33 deelnemers mee. 
 
Namens de federatie Midden Nederland hebben er 5 korpsen meegedaan aan het NK 
Korpsen. Zij hebben het uitstekend gedaan, het korps van HSV Het Stekelbaarsje uit Arkel 
heeft namelijk de NK titel binnen gehaald. 
 
Aan het NK Feeder hebben 15 deelnemers mee gedaan, de hoogste klassering hier was een 
5e plaats. 
 
Individueel hebben er 27 deelnemers meegedaan aan het NK. De beste klassering van deze 
groep was een 5e plaats. 
 
Voor het NK jeugd waren er categorie C 4 deelnemers, in de categorie B 6 deelnemers en 
de categorie A 4 deelnemers. De beste klassering voor de categorie C was een 4e plaats, de 
categorie B een 11e plaats en categorie A een 9e plaats. 
 
Naast de NK kwalificatiewedstrijden heeft de federatie samen met Sint Petrus uit Huissen en 
Lotus Vulgaris uit Doornenburg de Pannerdensch Kanaal wedstrijd georganiseerd. Deze 
wedstrijd zat helemaal vol met 77 deelnemers.  
 
De federatiecup is in 2012 niet georganiseerd i.v.m. tijdelijke capaciteitsproblemen in de 
organisatie van deze wedstrijd. 
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5.3.9 Aalscholverproject 
 
Gaaskooien 
De laatste jaren zijn de gevolgen van aalscholverpredatie goed merkbaar geworden. Deze 
gevolgen zijn zo goed merkbaar dat we in veel wateren kunnen spreken van onnatuurlijk 
opgebouwde visstanden. Vooral soorten als blankvoorn, ruisvoorn, brasem, zeelt en baars 
hebben problemen om nog groter te groeien dan 15-20 cm. Tijdens vrijwel alle 
visserijkundige onderzoeken uitgevoerd in het gebied van Midden Nederland is te zien dat de 
lengteklasse tussen de 15 en 40 cm sterk ondervertegenwoordigd is. Omdat deze 
lengteklasse het meest populair is bij onze grootste groep leden is de aalscholver een 
serieuze concurrent geworden van de sportvisser. Er wordt veel gelobbyd om iets gedaan te 
krijgen aan het aalscholverprobleem, dit zijn echter langdurende processen. De federatie 
heeft daarom het initiatief genomen om d.m.v. visbescherming iets te doen aan de 
aalscholverpredatie. In Engeland zijn studies gedaan naar de effectiviteit van kunstmatige 
schuilplaatsen op de visstand. Hieruit bleek dat in vijvers met schuilplaatsen veel minder vis 
werd opgegeten dan in vijvers zonder deze schuilplaatsen. Zelfs wanneer er meer vis zit in 
de vijvers met schuilplaats kiest de aalscholver er toch voor om te gaan jagen in de plas 
zonder schuilplaats. 
 
Samen met Sportvisserij Nederland is een project opgestart om de schuilplaatsen die 
gebruikt zijn in Engeland te gaan testen op een 4 tal locaties. De schuilplaatsen bestaan uit 
kooien gemaakt van schapengaas die worden opgerold en met elkaar worden verbonden. Er 
ontstaat zo een structuur van rollen schapengaas waarin de vissen kunnen schuilen. De 
aalscholver kan zo niet bij de vis komen en zal minder succesvol kunnen jagen.  
 

 
Voorbeeld van gaaskooien die zijn geplaatst. 

 
In 2009 zijn er binnen de federatie op 3 locaties kooien geplaatst, namelijk in de Kolk Meddo 
te Meddo, Plas van Radstake te Zelhem en in de Poolakker te Deest. Voorafgaand aan de 
plaatsing is er een visserijonderzoek uitgevoerd en zijn er dieptekaarten gemaakt. Begin 
2010 heeft er opnieuw een visserijonderzoek plaatsgevonden om te zien wat de effecten zijn 
van de kooien op de visstand. Helaas zijn deze onderzoeken enigszins mislukt omdat de 
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kooien tegoed werkten. Het was namelijk niet meer mogelijk om goed met een zegen te 
vissen en elektrisch vissen lukt niet aangezien het gaas de stroom geleid en versnipperd. 
In 2013 zal de visstand voor de laatste keer onderzocht worden en wordt er een eindrapport 
opgesteld. 
 
Uit de eerste reacties van de verenigingen is op te maken dat men erg positief is over de 
kooien. Zij geven aan dat de vis zich vooral concentreert in en rondom de kooien. Ook is de 
indruk dat de aalscholvers niet meer zoveel aanwezig zijn dan voorafgaand aan de plaatsing 
van de kooien. Sommige verenigingen zeggen zelfs dat ze een groei zien in de visstand. 
 
Kruiskarpers 
Naast het plaatsen van gaaskooien worden er door heel Nederland kruiskarpers uitgezet. 
Kruiskarpers kunnen bijzonder goed beheerd worden omdat ze zich niet voortplanten. Er is 
exact bekend hoeveel vis er is uitgezet en dit bestand kan gecontroleerd worden beheerd. 
Een ander voordeel van de kruiskarper is dat deze vis niet erg groot wordt. Hierdoor blijft de 
kruiskarper erg lang geschikt voor witvissers die met lichte materialen deze sportvis willen 
belagen. Gewone karpers worden een stuk groter waardoor ze al vrij snel te groot worden 
om met een vaste hengel te bevissen. 
 
De kruiskarper valt onder het aalscholverproject omdat de uitzettingen dienen ter 
compensatie van de aalscholverschade. De kruiskarper is voor een aalscholver net te groot 
om te worden verorberd. De aalscholver probeert hem wel aan te pikken maar krijgt hem niet 
binnen. Na verloop van tijd weet de aalscholver dat het verloren moeite is om op de wateren 
met kruiskarpers te jagen. Van de verenigingen horen we dat het aantal 
aalscholverbezoeken na de uitzet van de kruiskarpers behoorlijk is verminderd. Ook blijkt dat 
de vissen die nog aanwezig zijn in het water hun schuwheid verliezen en ook weer worden 
gevangen door de sportvissers.  
 
Binnen de federatie is er in Dinxperlo een uitzetting geweest in 2010. De resultaten van deze 
uitzetting zijn zeer positief. Het water waar lange tijd geen visser meer werd gesignaleerd 
vanwege de slechte vangsten zit weer vol met vissers. Het aantal leden van de vereniging is 
gestegen en de leden zijn weer tevreden.  
 
Als vervolg zijn er in 2011 uitzettingen geweest in Culemborg en Lichtenvoorde. In 2012 zijn 
er uitzettingen geweest in Arkel, Doetinchem, Groenlo, Wijchen en Lobith. De verenigingen 
hebben de vis besteld met subsidie van Sportvisserij Nederland, zij hebben 2 euro per kg 
mee gefinancierd. Groenlo is een uitzondering, zij hebben de vis rechtstreeks bij de kwekerij 
gekocht. 
 
Verenigingen die graag kruiskarpers willen uitzetten worden erop gewezen dat ze keuzes 
moeten maken voor hun wateren. Als je kiest voor kruiskarpers doe je dat om de witvissers 
te bedienen. Het bedienen van alle leden is onmogelijk. Wij adviseren om kleine afgesloten 
wateren vooral voor de witvisser te houden en bijv. grotere wateren voor de karpervisser 
en/of roofvisser. Gewone karpers kunnen hier lekker groeien en groot worden, iets wat de 
karpervissers graag willen. Witvissers willen kleinere vissen die goed vangbaar zijn en een 
leuke sport geven. Voor advies over het uitzetten van vis of het maken van keuzes in het 
visserijbeheer kan het kantoor van de federatie voor ondersteuning zorgen. 
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5.3.10 Recreatieschappen 
 
Met RGV Holding is overleg geweest over het invoeren van de bestaande nachtvisregeling in 
de landelijke regeling die werd opgezet. Begin 2012 is er een contract afgesloten met RGV 
waarin afspraken zijn gemaakt m.b.t. het nachtvissen. Met de landelijke 
nachtvistoestemming kan de federatie nachtvissen toestaan met een tentje. Alle wateren van 
RGV worden in 2013 opgenomen in de nachtvistoestemming. De enige uitzondering hierop 
is de Mookerplas, hier moeten nog afspraken gemaakt worden met de gemeente Mook en 
Middelaar. 
 
Recreatieschap Achterhoek en Liemers heeft besloten om zich op te heffen en de 
recreatieplassen in de verkoop te zetten. Daarbij is in eerste instantie door het bestuur van 
het recreatieschap besloten dat de plassen in zijn totaal overgedragen moeten worden naar 
een publieke partij. Vooralsnog zit RGV Holding in de race om de plassen in 2013 over te 
nemen. Vanaf dat moment zou RGV onze nieuwe gesprekspartner worden m.b.t. de 
visserijaangelegenheden. In 2013 hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst 
van de recreatieplassen van Recreatieschap Achterhoek en Liemers. 
 
5.3.11 Hengelvangstregistratie 
 
In 2012 is Sportvisserij Nederland van start 
gegaan met een nieuwe vangstenregistratie 
App. Deze App genaamd MijnVismaat moet 
meer aansluiten bij de behoefte van de 
sportvisser om vangsten te delen en 
logboeken bij te houden. De App is geschikt 
voor IOS en Android. Voorheen waren de websites vooral gericht op het verkrijgen van data 
en werd er te weinig aan de behoeften van de sportvissers gedacht. MijnVismaat had in het 
begin wat opstartproblemen en functioneerde niet 100%, gelukkig heeft een update 
halverwege het jaar deze problemen opgelost. De App functioneert nu prima. 
 
Aanvullend op visserijonderzoeken geeft hengelvangstregistratie een goed beeld van de 
visstand en de trends in de visstand. Een visserijkundig onderzoek is meestal een 
momentopname, hengelvangstregistratie kan een goede bijdrage leveren voor het signaleren 
van veranderingen. Hengelvangstregistraties leveren een goede bijdrage in het volgen van 
trends in de visstand, dit is met visserijkundig onderzoek veel moeilijker en kostbaarder. 
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5.3.12 Overig 
 
- Overleg met beroepskrachten andere federaties en Sportvisserij Nederland 
- Bijdrage geleverd aan beleidsnotities van Sportvisserij Nederland 
- Bezoeken van inloopdagen voor herinrichtingprojecten van waterschap Rijn en IJssel 
- Deelname aan Spiegelgroep Waalweelde 
- Begeleiding 2 stagiaires t.b.v. het jeugdbeleid van de federatie 
- Training timemanagement en werkplanning 
- Training notuleren 
- Bijwonen bijeenkomst vissennetwerk 
- Presentatie gegeven voor de KSN regio IJsselstreek over beleidskaders karperuitzet 
- Overleg gemeente Oost Gelre over mogelijkheden hengelsport in Groenlose Gracht 
- Overleg gemeente Arnhem / Renkum i.v.m. problemen Rosandepolder 
- Visbeleid opgesteld met gemeente Berkelland 
- Visbeleid uitgewerkt voor gemeente Lochem 
- Overleg herinrichtingsprojecten langs de Oude IJssel 
- Workshop toeristisch-recreatief medegebruik vaarweg Oude IJssel 
- Overleg kanoverhuurder Ulft 
- Overleg mogelijke samenwerking jeugdwerk met IVN, SBB en Waterschap Rijn en IJssel 
- Bijwonen uitzetting steuren in de Waal 
- Relatiedag Federatie Midden Nederland georganiseerd 
- Opstellen regio-editie visblad voorjaar en najaar 
- Overleg regio-bestuur Water Natuurlijk 
- Excursie herinrichting sluis De Pol Gaanderen 
- Begeleiden en evalueren online wedstrijdmodule 
- Advies gegeven en subsidieaanvraag gedaan voor invalidensteiger Nijmegen 
- Overleg HSVen m.b.t. toekenning pachtvergoedingen voor inbrengen viswateren 
- Overleg Gemeente Nijmegen over verantwoordelijkheden handhaving 
- Getracht zieke karpers te vangen voor onderzoek op de Nevelhorst 
- Overleg Gemeente Arnhem over vergunningteksten en opname Schuitgraaf 
- Stekkenkaart IJssel gemaakt samen met Sportvisserij Oost Nederland 
- Bijeenkomst duurzaam toerisme Waalweelde 
- Advies opgesteld met Sportvisserij Nederland voor vereniging m.b.t. 

waterplantenprobleem 
- Meewerken aan onderzoek barbeel in leefnet 
- Diverse overleggen met Sportvisserij Nederland 
- Overleg heemraad Waterschap Rivierenland over ontstane problemen met verenigingen  
- Overleg RWS over project langsdammen in de Waal 
- Overleg met verenigingen over mogelijke compensatie voor langsdammen in de Waal 
- Diverse overleggen met de politie 
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De met subsidie van Sportvisserij Nederland gerealiseerde invalidensteiger in Nijmegen.
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Bijlage 1. Secretariaat van Federatie en aangesloten hengelsportverenigingen 
 
Secretaris 
Arjan Thielking 
De Hazelaar 3 
6903 BA Zevenaar 
0316-330426 / 06-10904548 
a.thielking@hfmiddennederland.nl 
 
Post dient verstuurd te worden naar postbus 4150, 6803 ED Arnhem of per email naar info@hfmiddennederland.nl 0487-513736 

 
Bij de federaties aangesloten hengelsportverenigingen en secretariaten 
Uitgebreidere adresgegevens van verenigingen zijn te verkrijgen bij het federatiesecretariaat.  
 

Nr. Vestigingsplaats Vereniging Secretaris Adres Postcode / Woonplaats Telefoon 

444 Aalten De Slinge Stefan Baas Trompstraat 58 7122 VX Aalten   

578 Afferden Het Lauwke H.N. Leenders Kerkweg 33 6654 AP Afferden 0487-514446 

546 Alem De Alver G. van Eeuwijk Weikesstraat 22 5335 LE Alem 0418-661966 

547 Ameide  Ameide A.J. Peeters De Geer 2 4233 HX Ameide 0183-352896 

445 Angerlo De Snoekbaars R. Boogman Zanderskamp 15 6983 CD Doesburg 0313-471795 

574 Appeltern De Maasstroom J.H. Roelofs De Tuut 2 6629 AA Appeltern   

534 Acquoy De Ruisvoorn G.J. van Steijn Lingedijk 58 4152 EB Rhenoy 0345-683153 

516 Arkel Het Stekelbaarsje G. Prins Julianastr.15 4241 BH Arkel 0183-562444 

422 Arnhem APHV H. Liefaart Agnietenhof 13 6662 DW Elst   

423 Arnhem De Meun  R. Evers Zierikzeestraat 21 6845 BL Arnhem 06-16357585 

440 Arnhem De Serpeling  T. Arnts Boxtelstraat 37 6843 RZ Arnhem 026-3813912 

967 Babberich HSV De Zwanenwaay N. Boxstart Vendelstraat 1 6903 BX Babberich 0316-264203 

517 Beesd Beesd en Omstreken G. Verbeek Huizekamplaan 22 4153 XR Beesd 0345 683385 

634 Bemmel De Karper W. Lamers Reigerbos 28 6852 LR Huissen 06-22585136 

524 Beneden Leeuwen Dobbertje Onder J.W.M. Koolhout Burg. Dittersstraat 30 6658 BT Beneden Leeuwen 0487-591869 

584 Beuningen De Fint P. van den Broek Schacht 14 6641 PW Beuningen 024-6776586 

518 Beusichem De Rietvoorn B.A.E. Nout-Boon J.H. Knobboutstr.27 4112 LP Beusichem 0345-502560 

459 Borculo B.H.V. F. Boschker Morsmanshof 65 7271 KB Borculo 0545-273954 

525 Boven Leeuwen Steeds Actief H.J.G. van Eldijk Korenbloemstr.33 6657 BA Boven Leeuwen 0487-593404 
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519 Culemborg E.C.H.V Jos van Raaij Postbus 231 4100 AE Culemborg 0345-530055 

554 Deest Deest G. van Hout Postbus 108 6650 AC Druten 06-53283873 

442 Dieren De Rietvoorn M. van der Burg Prinses Margrietlaan 15 6951 AJ Dieren 0313-416433 

446 Dinxperlo De Voorn J.H.T. Huls De Hagen 28 7091 VJ Dinxperlo 0315-237948 

602 Dodewaard HSVD K.H. van Zetten Fruitstraat 14 6669 BC Dodewaard 0488-411994 

447 Doesburg HVD W. van Dulmen Kardinaal de Jonglaan 29 6942 DB Didam 0316-227886 

448 Doetinchem De Rietvoorn G.T.M. Grob Rietdekkersveld 46 7031 DL Wehl 0314-342807 

515 Dreumel Het Snoekje W.C.J.M. Wegman Burcht 7 6621 AZ Dreumel 0487-571961 

581 Druten De Waalkanters P. van Heumen Burg. van Elkstr.23 6617 BN Bergharen 0487-531871 

443 Duiven De Graskarper H. Raben Kieftskampallee 14 6921 JX Duiven 0316-264536 

458 Eibergen Het Voorntje Arno van Lieshout Lariksweg 72 7151 XS Eibergen 0547-473060 

436 Elden Elden J. Beijer Notarisappel 42 6662 JR Elst 0481-350258 

425 Elst De Rietvoorn Tim Timmer Bonenkamp 25 6662 RT Elst 06-20603870 

537 Everdingen Door Weer En Wind G.H.M. Eerdman Speerdistel 7 3453 TS De Meern 0347-352045 

968 Everdingen HSV Ons Visbelang S. Boomsma Menno ter Braakhove 16 3437 JP Nieuwegein 030-2731952 

555 Ewijk De Loenensche Well R.F. Jansen Antoniuslaan 1 6542 BE Beuningen 024-6779500 

449 Gaanderen De Oude IJssel W. Berkelder Binnenweg 10a 7011 BR Gaanderen 0315-328449 

450 Gendringen Het Baarsje Th. B. Wissing Prinsenhof 12 7081 DG Gendringen 06-30342420 

438 Gendt De Snoek B. van Vorsselen Plechelmastraat 24 6691 XM Gendt 0481-421043 

426 Giesbeek Ons Genoegen H. Klomp Jan Bosstraat 38 6987 CV Giesbeek 0313-631773 

520 Gorinchem Gorinchem M. Verhagen Postbus 817 4200 AV Gorinchem 0183-631155 

457 Groenlo G.H.V. I. te Kortschot Pastoor Smitstraat 12 7141 ZV Groenlo 0544-467473 

559 Groesbeek De Vrolijke Vissers G.B.M. Eikhout De Haarhamer 22 6562 PV Groesbeek 024-3976598 

536 Haaften De Elft A. van Veldhoven Pauwenkamp 11 4175 ET Haaften 0418-591936 

460 Hengelo H.H.V. J.H. Meijer Aaltenseweg 5a 7255 PG Hengelo 0575-463885 

437 Herveld De Steenkarper P. van Dam Narcissenstraat 39 6666 AW Heteren 026-4722682 

521 Herwijnen Herwijnen C. Hobo Meerenburg 2 4171 BV Herwijnen 0418-581540 

966 Heukelum HSV Dobbervreugd P. van der Zee Vorstencamp 2 4161 AT Heukelum 0345-753121 

562 Heumen / Malden Vriendenkring A. Pelser Wighenerhorst 73 6603 KH Wijchen 024-6414323 

582 Horssen t Goor J. Derrix Octopusstraat 5 6631 CA Horssen 0487-542256 

572 Huissen Sint Petrus M. Albouts Koelhuisstraat 27 6851 NB Huissen 06-22697802 

452 Hummelo en Keppel Hummelo en Keppel J. Donderwinkel Prins Johan-Frisostraat 12 7031 XP Wehl 0314-680015 

522 Ingen De Baars J. Houdijk Van Eckstraat 53 6707 DL Wageningen 06-43018808 

541 Kerkdriel De Oude Maas G. Rovers Drielse wetering 2 5331 RL Kerkdriel 0418-632524 
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523 Leerdam De Snoek J. Bruins Memel 46 4141 MZ Leerdam 0345-631156 

461 Lichtenvoorde De Rietvoorn J. Simmelink Bolwerkweg 16 7121 LS Bredevoort 06-50481899 

997 Lobith / Tolkamer Ons Eiland - Rijnwaarden J.W.B. Jansen Lupinestraat 3 6915 SJ Lobith   

911 Lochem De Brasem J. Kamphuis Bergweg 5 7242 EP Lochem 0573-251248 

563 Maasbommel De Oude Maas T. Witsiers Mr vd Venstraat 11 6627 AG Maasbommel   

526 Maurik Het Snoekje D.W.J. van Lith Eendrachtstr.19 4021 GC Maurik 0344-692939 

527 Meerkerk De Karper M. van Wijngaarden Gorinchemsestraat 49a 4231 BG Meerkerk 0183-354054 

672 Millingen a/d Rijn De Zeelt B. Heijmink Paulus Potterstraat 3 6566 ZL Millingen a/d Rijn 0481-431679 

580 Mook ‘t Mokse Broek E. Hoeven Van Peltlaan 311 6533 ZK Nijmegen 024-7074247 

528 Nieuwland t Weeraaltje J. Bron  Kwakernaak 32 4243 JK Nieuwland 06-28522235 

565 Nijmegen De Sportvisser D. Hartman Weezenhof 8027 6536 CL Nijmegen 024-3442601 

566 Nijmegen De Voorn  W. Jacobs Aldenhof 61-68 6537 DP Nijmegen 024-3440666 

598 Nijmegen Neerbosch Oost C. de Schepper Jachthoornstraat 2 6544 NM Nijmegen 024-3787531 

480 Ochten HSV De Sportvisser Van Eldik Meidoornstraat 20 4051 GW Ochten 0344-641627 

427 Oosterbeek AOHV J. Jonkers Paul Krugerstraat 51 6861 CS Oosterbeek 026-3340230 

921 Oosterhout Esox Henk Folker Zandstraat 40 6678 BM Oosterhout 0481-481066 

428 Opheusden ’t Alvertje K. Schaap Mahoniestraat 19 4043 NN Opheusden 0488-442291 

969 Opijnen De Put Mw. T.G.W. van der Markt Zandpad 46 4184 CR Opijnen 06-20155171 

593 Pannerden De Rietvoorn F. Willemsen Hoogeweg 15 6911 KP Pannerden 0317-371280 

583 Puiflijk De Duikelaar C.J. Postulard Leigraaf 50 6651 AA Druten 0487-515056 

429 Renkum EMM  R. Stoorvogel Hogenkampseweg 35 6871 JJ Renkum 0317-313304 

430 Rheden De Meun E. Jurriëns Margrietstraat 8 6991 XH Rheden 026-4955311 

545 Rossum De Fint J.J. Beenen Oude Kruisstraat 26 5328 AD Rossum Gld. 0418-661246 

441 Rozendaal Rozendaalse Hengelvereniging P.A. de Waard De Steenhoek 11 6891 CG Rozendaal 026-3646350 

463 Ruurlo De Reulse Vissers A. Ritsma Tusseler 52 7241 KG Lochem 0573-255940 

451 ‘s Heerenberg De Zeelt L. Kaak Van Hugenpothstraat 23 7041 XN 's Heerenberg 06-42767065 

529 Schoonrewoerd De Huibert F. De Jong Masasa 23 4145 ND Schoonrewoerd 0345-641738 

539 Slijk Ewijk Sportvisser R. Dekker Clara Fabriciuspark 36 6677 PR Slijk Ewijk 0481-481668 

453 Terborg Wisch P. van Grol Rijksweg 322 7011 EH Gaanderen 0315-324772 

530 Tiel Onder Ons R. Schulze Achterveld 4 4003 VN Tiel 0344-611945 

531 Tiel De Brasem R. Gommers Honingklaver 2 6721 RT Bennekom 0318-414374 

535 Tricht De Linge J.K. van Arkel Hoogeinde 2 4196 JN Tricht 0345-473704 

454 Ulft De Brasem J.A.F. Putman Leeuwerik 8 7071 KH Ulft 0315-631786 

462 Varsseveld Het Hoge Venne J.G. Bosman Nassaustraat 2 7051 BM Varsseveld 0315-243665 
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432 Velp De Winde W.J.G. Weijers Van Berckstraat 7 6881 RL Velp 026-3649742 

532 Vianen De Reiger M.G.M.J. Huiveneers Hazelaarplein 3 4131 AC Vianen 0347-377102 

276 Vorden De Snoekbaars M. Dekkers  Biesterveld 24 7251 VS Vorden 0575-555839 

538 Waardenburg De Killen G. de Jongh Eikenbosstraat 14 4175 CM Haaften 0418-591623 

433 Wageningen Ons Genoegen B. de Jonge Willem Alexanderstraat 20 6668 CD Randwijk   

533 Wamel Haal Op A. Koolhout G.M. Poststraat 9 6659 AS Wamel 0487-501121 

434 Westervoort De Alver  H. Gergoski Goltackers 55 6931 HH Westervoort 026-3112587 

585 Weurt De Duivelskolk Th. Bartels Hillekensacker 19 01 6546 KT Nijmegen 024-3730365 

573 Wijchen Altijd Tevreden J.A. Kerstens Zandweg 11 6603 AG Wijchen 024-6635949 

455 Winterswijk De Karper E. Jolie Postbus 232 7100 AE Winterswijk 0545-476874 

544 Zaltbommel Nieuw Leven M.L. van Kuilenburg Marten van Rossemsingel 37 5301 HA Zaltbommel 0418-512095 

456 Zelhem Z.H.V. R. Rijkse Roggestraat 11 7025 AM Halle 0314-621763 

435 Zevenaar De Breuly  M. v.d. Post Methen 6a 6904 GN Zevenaar   
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Bijlage 2. Namen en adressen bestuur en personeel 
 
Bestuur 

 

Naam Functie Adres Woonplaats Telefoon mail 

Sjaak Koppers Voorzitter Citatiestraat 6 6651 EB Druten 0487-513736 / 06-44944027 j.koppers@novi.net 

Arjan Thielking Secretaris De Hazelaar 3 6903 BA  Zevenaar 0316-330426 / 06-10904548 a.thielking@hfmiddennederland.nl 

Erik Derksen Penningmeester Schutstal 39 6905 CP Zevenaar 0316-523166 / 06-50447639 erikderksen@hetnet.nl 

Ger van Hout Handhaving Heersweg 20 d  6651 BR Druten 0487-524411 / 06-53283873 gervanhout@live.nl 

Henk Weerdesteijn Wedstrijden Doetinchemseweg 48 7021 BT Zelhem 0314-622272 / 06-27132624 henkweerdesteijn@hotmail.com 

Hans Keijman Vergunningen De Rosmolen 55 6932 NA Westervoort 026-8802749 / 06-12186038 habema@online.nl 

Pieter Bas van Duuren Jeugd Noorderlaan 7 6869 VJ Heveadorp 06-33401096 pbvanduuren@gmail.com 

Bennie van Til aspirant VBC's Sliekstraat 7 6999 DX Hummelo 0314-382075 / 06-54972657 Tilhum@planet.nl 

 
Personeel 

 

Naam Functie Adres Woonplaats Telefoon mail 

Frank Bosman Sr. Beleidsmedewerker Huissensestraat 285 6833 JK Arnhem 026-3212045 / 06-20161000 f.bosman@hfmiddennederland.nl 

Ans van Heumen Secretaresse Huissensestraat 285 6833 JK Arnhem 026-3212045 / 06-24690323 a.vanheumen@hfmiddennederland.nl 

        


